MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ
TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Marijampolės miesto Jaunimo reikalų taryba (toliau-JRT) - savarankiška
jaunimo reikalų koordinavimo institucija prie miesto savivaldybės, kurios tikslas - dalyvauti
koordinuojant, inicijuojant ir formuojant jaunimo veiklą bei teikti patariamojo pobūdžio
siūlymus miesto savivaldybės tarybai, administracijai, savivaldybės tarnautojams, kitoms
institucijoms, skatinti aktyvesnę jaunimo veiklą Marijampolės savivaldybėje. Tarybos
sprendimai priimi paprasta balsų dauguma, Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio
pirmininko balsas.
JRT sudėtį sudaro 12 narių (6 Savivaldybės administracijos darbuotojai ir
politikai, 6 MJOTAS delegatai).
2017 metais vyko 5 JRT posėdžiai:
1. 2017-01-16 posėdis
2. 2017-03-20 posėdis
3. 2017-06-20 posėdis
4. 2017-09-11 posėdis
5. 2017-11-24 posėdis
2017-01-16 Jaunimo reikalų tarybos posėdžio metu svarstyta dėl Marijampolės
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos, kuriai vienbalsiai buvo
pritarta. Buvo nutarta patvirtinti Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017 m.
veiklos planą. Nutarta: pritarti klausimyno „Draugiška jaunimui savivaldybė“ atsakymams ir
įpareigoti Loretą Rutkauskienę suvesti klausimyno atsakymus į el. anketos formą nurodytu
adresu.
2017-03-20 Jaunimo reikalų taryboje nutarta pritarti Marijampolės moksleivių
kūrybos centro Galimybių ir poreikio plėtoti mobilų darbą ir darbą gatvėje su jaunimu analizei
ir įpareigoti Moksleivių kūrybos centrą iki gegužės 1 d. pateikti Marijampolės savivaldybės
jaunimo reikalų tarybai Mobilaus darbo ir darbo gatvėje su jaunimu veiksmų plėtojimo planą.
Nutarta posėdžiuose svarstyti savivaldybės tarybai ruošiamų teisės aktų projektus, teikti
siūlymus teisės aktų rengėjams, komitetams, Savivaldybės tarybai. Pristatytas ir patvirtintas
Jaunimo garantijų iniciatyvos viešinimo Marijampolės savivaldybėje planas. Nutarta JRT
2017 metų veiklai skirti 600€. Pritarta Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 20152018 m. programos projektų finansavimo 2017 metų konkurso nuostatų projektui.
2017-06-20 JRT posėdyje pritarta Marijampolės moksleivių kūrybos centro
skyriaus planuojamai naujai darbo formai mobiliam darbui ir darbui gatvėje su jaunimu.
Pristatyta Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje situacija
ir pritarta rezultatams ir JGI koordinatorės veiklai, bendradarbiauti įgyvendinant projektą.
Pristatyti Marijampolės jaunimo užimtumo 2015-2018 m. programos projektų finansavimo
2017 m. konkurso rezultatai. Tarybos nariams pristatyta informacija apie projekto „Atrask
save“ pirminės intervencijos/neaktyvių jaunų žmonių suradimo ir įtraukimo į veiklas plano
priemones.
2017-09-11 Jaunimo reikalų tarybos posėdyje nutarta bendradarbiauti viešinant
ir įgyvendinant projektą „Marijampolė – 2018 metų kultūros sostinė“ ir inicijuoti, kreiptis į
Savivaldybės administraciją, kad 2018 m. įgyvendinamų programų prioritetai ir lėšos skirtos
dalinai finansuoti projektus, būtų nukreiptos projekto „Marijampolė – 2018 metų kultūros
sostinė“ įgyvendinimui. Svarstyta dėl ilgalaikės savanoriškos veiklos įgyvendinimo
Marijampolės savivaldybėje. Buvo pristatytos MJOTAS ir MKSA veiklos ir perspektyvos.
2017-11-24 posėdyje JRT nutarta savanoriškos veiklos modelį įgyvendinti pagal
Jaunimo reikalų departamento paruoštus etapus. Nutarta Marijampolės savivaldybėje

prioritetinė sritis SJRT veiklos palaikymas ir užtikrinimas, sprendžiant jaunimui, jaunimo ir
su jaunimu dirbančioms organizacijoms aktualius klausimus. Buvo nutarta 2017-iems
metams skirtas lėšas JRT veiklai (600€) panaudoti perkant kanceliarines prekes ,
prizus(suvenyrus) , likusią dalį skirti asociacijai „Marijampolės skautai“. Posėdžio dalyviai
susipažino su planuojamo Marijampolės savivaldybės biudžeto 2018 m. jaunimo programai
lėšų paskirstymo projektu.
Marijampolės savivaldybės JRT ne tik atsakingai atstovauja Marijampolės
jaunimo poreikius, bet ir padeda spręsti kylančias problemas, padeda jaunimui integruotis į
politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį šalies gyvenimą. Tarybos nariai visada atviri
pasiūlymams ir nusiteikę padėti jauniems žmonėms.
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